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Na de succesvolle lancering van haar 
allereerste motorjacht is KM Yachtbuilders 
druk bezig met de bouw van de nieuwe 
Bestevaer 63 M/Y. Dit 20 meter lange 
motorjacht is geschikt voor watersporters 
die van minimaal onderhoud en maximaal 
comfort houden. Het jacht beschikt over 
een fl ybridge, een groot achterdek met 
hydraulisch zwemplatform en brede 
gangboorden om makkelijk op het schip 
rond te kunnen bewegen. De stuurhut is 
te betreden via de twee grote deuren, die 
volledig uitgeklapt kunnen worden. Hier 
vloeien binnen en buiten 
samen. Daarnaast heeft 
de Bestevaer 63 drie 
royale slaapcabines 
met elk een eigen 
badkamer, een 
volledig uitgeruste 
keuken en riante 
loungeruimte. 
Dit zeewaardige 
schip is geschikt voor 
bootliefhebbers die nieuwe 
gebieden willen verkennen of vertrouwde 
wateren op een kwalitatieve en veilige 
manier willen bevaren. Op het moment is 
dit moderne motorjacht in aanbouw op 
de werf in Makkum.

KM Yachtbuilders
+31 (0)515-233000
www.kmyachtbuilders.com

Grootste jacht 
Bestevaer in 
aanbouw

Ferretti Yachts presenteert 
eerste model Infynito

De Italiaanse jachtbouwer Ferretti Yachts komt met haar eerste model van de nieuwe serie 
genaamd Infynito. Het gaat hier om de Infynito 90, een jacht met een totale lengte van 27 
meter, romplengte van onder de 24 meter en een breedte van ruim 7 meter. Het jacht heeft 
meer dan 100 vierkante meter leefruimte in de open lucht en meer dan 140 vierkante meter 
aan interieurs. De indeling van elk dek is zelf te bepalen, afhankelijk van de interesse in 
open ruimtes en privacy. De nieuwe Infynito 90 is ontworpen voor de eigenaar die een jacht 
steeds meer als een tweede huis of een verlenging van het huis ziet. Ferretti heeft dit schip 
uitgerust met MAN V12-motoren, waarmee een maximale snelheid behaald kan worden 
van 22 knopen en een kruissnelheid van 17 knopen. Tot slot introduceert de jachtbouwer 
hierbij de F.S.E.A.-technologie, een pakket met milieuvriendelijke cruiseoplossingen zoals 
een zonnedak om de boot van elektriciteit te voorzien.
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Twee keer per jaar brengt Motorboot Sneek een gevarieerd aanbod aan nieuwe en jong 
gebruikte motorjachten bij elkaar in dé watersporthoofdstad van ons land, Sneek. Rond 
het water van de Friese Elfstedenstad presenteren gerenommeerde werven, dealers en 
jachtmakelaars honderden prachtige motorjachten. Allemaal op loop- en rij-afstand van 
elkaar. Het evenement biedt een unieke route langs diverse werven, waar bezoekers op 
een laagdrempelige manier het volledige aanbod aan gemotoriseerde vaartuigen kunnen 
zien. De deelnemers zijn allemaal nautische ondernemers en watersportliefhebbers. 
Daarnaast is er ook voldoende ruimte om een nieuwe boot aan te kunnen schaffen of meer 
informatie te verschaffen rond alle stappen binnen het aankoopproces. Het voorjaarseditie 
wordt gehouden in het weekend van 14 tot en met 16 april. De showdagen zullen offi cieel 
geopend zijn tussen 10.00 en 17.00 uur.
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Voorjaarseditie Motorboot Sneek 
op 14, 15 en 16 april
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